
 
               ารางปฏทิินการปฏบัิติงานโรงเรยีนวินติศึกษา  ในพระราชูปถัมภฯ ปการศึกษา 2554   

 

เดอืนกุมภาพนัธ  2555 

วันที ่ รายการ ผูรับผดิชอบ 

1 - 29 สมัครเรียน ม.1 (รอบท่ัวไป)  ปการศึกษา  2555 สํานักผูจดัการ 

1 - 22 ครูรวมแตงชุดไทย ครูทุกทาน 

4 สอบเขา ม.1 (รอบโครงการพเิศษ)  ปการศึกษา  2555 วชิาการ 

5 มอบตัว ม.1 (รอบโครงการพเิศษ)   ปการศึกษา  2555 วชิาการ 

10 วันครูเอกชน (ครูดเีดน / ครูท่ีมีจรรยามารยาทงามตามจรรยาบรรณครู) ครูทุกทาน 

16 - 22 นักเรียนแตงชุดไทย  นักเรียนทุกคน 

17 สอบ P O-NET / ประชุมครู / ครอบครัวครู นักเรียน ม.3 / ครูประจําช้ัน 

19 สอบ O-NET ชวงช้ันท่ี 4 (ม.6) สทศ. 

20 สอบ O-NET ชวงช้ันท่ี 4 (ม.6) สทศ. 

20 - 27 ตวิพเิศษทบทวน O-NET ทุกช้ัน ม.3 วชิาการ / ครูผูสอน 

21 - 23 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2554  ช้ัน ม.6 วชิาการ 

24, 27  สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2554 ช้ัน ม.1, ม.2 วชิาการ 

24 - 29 ครูผูสอนตรวจกระดาษคําตอบและบันทึกคะแนนลงในสมุด ปพ.5 (ม.1-ม.5) ครูประจําวชิา 

27 - 29 สอนซอมเสริมนักเรียนท่ีมีปญหาเร่ืองผลการเรียนไมผาน (ม.6) ครูประจําวชิา, หน.กลุมสาระฯ 

28 - 29  สอบ O-NET ชวงช้ันท่ี 3 (ม.3)  สทศ. 

  สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2554 ช้ัน ม.4, ม.5 วชิาการ 

 

เดอืนมนีาคม  2555 

วันที ่ รายการ ผูรับผดิชอบ 

1 - 2  สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2554 ช้ัน ม.3 วชิาการ 

  สอนซอมเสริมนักเรียนท่ีมีปญหาเร่ืองผลการเรียนไมผาน (ม.6) ครูประจําวชิา, หน.กลุมสาระฯ 

1 - 8 ครูผูสอนตรวจกระดาษคําตอบและบันทึกคะแนนลงในสมุด ปพ.5 (ม.1-ม.5) ครูประจําวชิา 

3 สอบ ม.1 (รอบท่ัวไป) ปการศึกษา  2555 วชิาการ 

5 ครูผูสอนสง ปพ.5 หัวหนากลุมสาระฯ  (ม.6) ครูประจําวชิา, หน.กลุมสาระฯ 

5 - 8 สอนเสริมและสอบแกไขผลการเรียนนักเรียนท่ีมปีญหาเร่ืองผลการเรียนไมผาน (ม.1-ม.5) ครูประจําวชิา 

5 - 6 เขาคายลูกเสอื ม.2  จาํนวน 607 คน  (รุนท่ี 1)   ฝายกจิกรรม 

6 – 7 เขาคายเนตรนารี, ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน ม.2 จํานวน 736 คน (รุนท่ี 2) ฝายกจิกรรม 

7 – 8 เขาคายเนตรนารี, ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน ม.3 จํานวน 665 คน (รุนท่ี 3) ฝายกจิกรรม 

8 – 9 เขาคายลูกเสอื ม.3 จํานวน 508  (รุนท่ี 4) ฝายกจิกรรม 

8 หัวหนากลุมสาระฯ สง ปพ.5 ท่ีฝายทะเบียนวัดผล (ม.6) หน.กลุมสาระฯ, ทะเบียนวัดผล 

9 ประกาศผล ม.1 (รอบท่ัวไป) ปการศึกษา  2555 วชิาการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ 

9 - 15 คายจริยธรรม ฝายจริยธรรม 

11 มอบตัว ม.1 (รอบท่ัวไป) วชิาการ 
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เดอืนมนีาคม  2555  (ตอ) 

วันที ่ รายการ ผูรับผดิชอบ 

12  เปดเรียนโครงการชางเผอืก 7, ชางเผอืก 8, ชางเผอืก 9 วชิาการ 

  ครูผูสอน สง ปพ.5 หัวหนากลุมสาระฯ  (ม.1-ม.5) ครูประจําวชิา, หน.กลุมสาระฯ 

13 ครูประจําช้ัน ม.6 ตรวจ ต 2 ก ครูประจําช้ัน, ทะเบียนวัดผล 

14  หัวหนากลุมสาระฯ สง ปพ.5 ท่ีฝายทะเบียนวัดผล (ม.1-ม.5) หน.กลุมสาระฯ, ทะเบียนวัดผล 

  ครูประจําช้ันรับ ต 2 ก กรอกลง ปพ.6 (ม.6) ครูประจําช้ัน, ทะเบียนวัดผล 

15 อนุมัติผลการจบการศึกษานักเรียนระดับช้ัน ม.6 (จบการศึกษาขัน้พื้นฐาน) นายทะเบียน, ผูอํานวยการ 

19 เปดเรียนภาคฤดูรอน ม.1 วชิาการ 

21 ครูประจําช้ันตรวจ ต 2 ก  (ม.1-ม.5) ครูประจําช้ัน, ทะเบียนวัดผล 

22 ครูประจําช้ันรับ ต 2 ก กรอกลง ปพ.6 (ม.1-ม.5) ครูประจําช้ัน, ทะเบียนวัดผล 

23  อนุมัติผลการจบการศึกษานักเรียนระดับช้ัน ม.3 (จบการศึกษาภาคบังคับ) ทะเบียนวัดผล, ผูอํานวยการ 

26  ประกาศผลสอบนักเรียน ม.3 (รุนท่ี 1) รับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1), 

    ใบประกาศนียบัตร (ปพ.2), สมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล  

    (ปพ.6) 

ครูประจําช้ัน, ทะเบียนวัดผล 

  นักเรียน ม.3 ท่ีไมจบการศึกษาเนื่องจาก ติด “0”, “ร” รายวชิาตางๆ ยื่นคํารอง 

    ขอสอบแกไขผลการเรียนท่ีหองทะเบียนวัดผล 

ทะเบียนวัดผล, การเงนิ 

  ประกาศผลสอบนักเรียน ม.6 (รุนท่ี 1) รับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1), 

    ใบประกาศนียบัตร (ปพ.2), สมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล  

    (ปพ.6) 

ครูประจําช้ัน, ทะเบียนวัดผล 

  นักเรียนช้ัน ม.6 ท่ีไมจบการศึกษาเนื่องจาก ติด “0”, “ร” รายวชิาตางๆ ยื่นคํารอง 

    ขอสอบแกไขผลการเรียนท่ีหองทะเบียนวัดผล 

ทะเบียนวัดผล, การเงนิ 

26 - 28  ดําเนินการสอนซอมเสริมและสอบแกไขผลการเรียน “0”, “ร” ใหกับนักเรียน 

    พรอมสงผลการสอบแกไขท่ีฝายทะเบียนวัดผล (ม.3) 

ครูประจําวชิา 

  ดําเนินการสอนซอมเสริมและสอบแกไขผลการเรียน “0”, “ร” ใหกับนักเรียน 

    พรอมสงผลการสอบแกไขท่ีฝายทะเบียนวัดผล (ม.6) 

ครูประจําวชิา 

30  ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2554 ช้ัน ม.1, ม.2, ม.4, ม.5 (รับ ปพ.6) ครูประจําช้ัน 

  อนุมัติผลกาจบนักเรียนช้ัน ม.3 (รุนแกไข) นายทะเบียน, ผูอํานวยการ 

  นักเรียนช้ัน ม.3 ท่ียังไมจบการศึกษา ลงทะเบียนเรียนซ้ําท่ีฝายทะเบียนวัดผล ทะเบียนวัดผล, การเงนิ 

  อนุมัติผลการจบนักเรียนช้ัน ม.6 (รุนแกไข) นายทะเบียน, ผูอํานวยการ 

  นักเรียนช้ัน ม.6 ท่ีจบรุนแกไขรับเอกสาร ปพ.1, ปพ.2 ท่ีฝายทะเบียนวัดผล ทะเบียนวัดผล 

  นักเรียนช้ัน ม.6 ท่ีไมจบ ลงทะเบียนเรียนซ้ํา ทะเบียนวัดผล, การเงนิ 

  สงวจิัยในช้ันเรียน  
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เดอืนเมษายน  2555 

วันที ่ รายการ ผูรับผดิชอบ 

2 - 25  ดําเนินการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนซ้ํา (ม.3) ครูประจําวชิาท่ีไดรับมอบหมาย 

  ดําเนินการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนซ้ํา (ม.6) ครูประจําวชิาท่ีไดรับมอบหมาย 

5 นักเรียน ม.3 จบ (รุนแกไข) รับเอกสาร ปพ.1, ปพ.2  ท่ีฝายทะเบียนวัดผล ทะเบียนวัดผล 

30  อนุมัติผลการจบการศึกษานักเรียนช้ัน ม.3 (รุนเรียนซ้ํา) นายทะเบียน, ผูอํานวยการ 

  อนุมัติผลการจบการศึกษานักเรียนช้ัน ม.6 (รุนเรียนซ้ํา) นายทะเบียน, ผูอํานวยการ 

 

เดอืนพฤษภาคม  2555 

วันที ่ รายการ ผูรับผดิชอบ 

1  นักเรียนช้ัน ม.3 (รุนเรียนซ้ํา) รับเอกสารใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1), 

    ใบประกาศนียบัตร (ปพ.2), สมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล  

    (ปพ.6) 

ทะเบียนวัดผล 

  นักเรียนช้ัน ม.6 (รุนเรียนซ้ํา) รับเอกสารใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1), 

    ใบประกาศนียบัตร (ปพ.2), สมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล  

    (ปพ.6) 

ทะเบียนวัดผล 

       

 

 

                                                                                               (นางสุภาวรรณ  ดานสกุล) 

                        รองผูอํานวยการฝายวชิาการ 


	ต

